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ZAWIADOMIENI O ZMIANIE TREŚCI ZAPROSZENIA NA: 
Wykonanie przeglądu, konserwacji, pomiaru urządzeń automatyki i radionawigacji na jednostce 

pływającej BIELIK IV należącej do Żeglugi Świnoujskiej 
 

 Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym zaproszeniu dokonano zmiany treści: 
Było: 
6. Do oferty należy dołączyć: 

1) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, 
2) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie przedmiotu zaproszenia obowiązującą przez cały 

okres trwania umowy na kwotę nie mniejsza niż 28 tys. zł., 
3) dokument potwierdzający posiadanie uznania przez Polskiego Rejestru Statków (obowiązujący przez cały okres 

obowiązywania umowy), 
4) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem i zakresem przedmiot 
zaproszenia tj. wykonanych przeglądu, konserwacji, pomiaru urządzeń automatyki i radionawigacji na jednostkach 
pływających o wartości brutto min. 25 tys. zł – każda z podaniem zakresu prac, wartości oraz daty i miejsca wykonania, 

5) oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiadające specyfice prac min. 4 letnie doświadczenie 
zawodowe. 

Przedmiotowe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”. 
 
Zmienia się na: 
6. Do oferty należy dołączyć: 

1) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, 
2) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie przedmiotu zaproszenia obowiązującą przez cały 

okres trwania umowy na kwotę nie mniejsza niż 28 tys. zł., 
3) dokument potwierdzający posiadanie uznania przez Polskiego Rejestru Statków (obowiązujący przez cały okres 

obowiązywania umowy), 
4) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem i zakresem przedmiot 
zaproszenia tj. wykonanych przeglądu, konserwacji, pomiaru urządzeń automatyki i radionawigacji na jednostkach 
pływających o wartości brutto min. 20 tys. zł – każda z podaniem zakresu prac, wartości oraz daty i miejsca wykonania, 

5) oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiadające specyfice prac min. 4 letnie doświadczenie 
zawodowe. 

Przedmiotowe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”. 
 
Pozostałe zapisy zaproszenia pozostają bez zmian. 
 

Dyrektor  
Żeglugi Świnoujskiej 

Oryginał podpisu w dokumentacji postępowania 
mgr Paweł Szynkaruk 

 


